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Paróquia Nossa Senhora da Luz - Comunidade Santa Edwiges

Região Episcopal Sant’Ana - Arquidiocese de São Paulo

“Ser tolerante é fundamental: 
Quem não é contra nós, é a nosso favor”

Salmo Responsorial 18 (19)
R: A Lei do Senhor Deus é perfeita, 
alegria ao coração.
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, * conforto para a alma! *
O testemunho do Senhor é fiel, * sabedoria dos humildes. 
2. É puro o temor do Senhor, * imutável para sempre. *
Os julgamentos do Senhor são corretos * e justos igualmente. 
3. E vosso servo instruído por elas, * se empenha em
 guardá-las. * Mas quem pode perceber suas faltas? * 
Perdoai as que não vejo! 
4. E preservai o vosso servo do orgulho: * 
não domine sobre mim! * E assim puro, eu serei preservado * 
dos delitos mais perversos.

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DA BÍBLIA - DIA NACIONAL DA BÍBLIA

 "Pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus" (Gl 3,28d)
Irmãos e irmãs, este nosso encontro dominical com o Senhor nos faz experimentar de modo todo 
especial seu amor por nós. Estando aqui reunidos em sua Casa, o Senhor nos oferece o alimento de sua 
Palavra e de seu Corpo e Sangue para sairmos daqui mais dispostos para dar testemunho de nossa fé 
na vitória de Cristo sobre tudo aquilo que nos mantém escravos do pecado e da morte. Intensifiquemos 
nossas orações pelo Sínodo dos Bispos para que dê frutos para toda a Igreja(Comentário inicial do Folheto 
Litúrgico o Povo de Deus em São Paulo de 26/9/2021)

Segunda Leitura: 
Leitura da Carta de São Tiago (Tg 5,1-6)
¹E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que 
estão para cair sobre vós. ²Vossa riqueza está apodrecendo, e 
vossas roupas estão carcomidas pelas traças. ³Vosso ouro e 
vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de 
testemunho contra vós e devorar vossas carnes, como fogo! 
Amontoastes tesouros nos últimos dias. ⁴Vede: o salário dos 
trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós 
deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores 
chegou aos ouvidos do Senhor todo-poderoso. ⁵Vós vivestes 
luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os 
vossos corações para o dia da matança. ⁶Condenastes o justo 
e o assassinastes; ele não resiste a vós.
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus.

Primeira Leitura:
Leitura do Livro dos Números (Nm 11,25-29)
Naqueles dias, ²⁵o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. 
Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 
setenta anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, 
puseram-se a profetizar, mas não continuaram. ²⁶Dois homens, 
porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad 
e o outro Medad. O espírito repousou igualmente sobre os 
dois, que estavam na lista mas não tinham ido à Tenda, e eles 
profetizavam no acampamento. ²⁷Um jovem correu a avisar 
Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no 
acampamento. ²⁸Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés 
desde a juventude, disse: “Moisés, meu Senhor, manda que 
eles se calem!” ²⁹Moisés respondeu: “Tens ciúmes por mim? 
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o 
Senhor lhe concedesse o seu espírito!”
Palavra do Senhor. T. Graças a Deus

Participe da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em contato 
com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 às 11h30 (exceto 
quartas-feiras e domingos) pelo telefone (011) 2949-5997, faça seu 
cadastramento e receba as orientações, lembrando sempre que o uso 
de máscara é obrigatório durante todo o tempo em que estiver nas 
dependências da igreja. 
Recomendamos aos fiéis pertencentes ao grupo de risco de não 
participarem das missas presenciais - na medida do possível devem 
permanecer em casa;  As pessoas que apresentarem febre (temperatura 
≥ 37,8°C), tosse persistente, falta de ar, desconforto respiratório e 
gripe/resfriado, também não devem ingressar na Igreja. Para mais 
orientações acesse. 
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidi
ocese-de-sao-paulo

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Marcos (Mc 9,38-43.45.47-48)
Naquele tempo, ³⁸João disse a Jesus: “Mestre, vimos um 
homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, 
porque ele não nos segue”. ³⁹Jesus disse: “Não o proibais, pois 
ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de 
mim. ⁴⁰Quem não é contra nós é a nosso favor. ⁴¹Em verdade 
eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque 
sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. ⁴²E, 
se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, 
melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de 
moinho amarrada ao pescoço. ⁴³Se tua mão te leva a pecar, 
corta-a! É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, do que, 
tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se 
apaga. ⁴⁵Se teu pé te leva a pecar, corta-o! É melhor entrar na 
Vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no 
inferno. ⁴⁷Se teu olho te leva a pecar, arranca-o! É melhor entrar 
no Reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser 
jogado no inferno, ⁴⁸‘onde o verme deles não morre, e o fogo 
não se apaga’”. Palavra da Salvação. T. Glória a vós, Senhor.

Oração à São José
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar 

possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso 
auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa 

proteção a causa importante que vos confiamos, para que 
tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós 
depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa 

jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis 
junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual 
ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da 
mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos,
o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos 

e morrermos no amor de Jesus e Maria. 
São José rogai por nós, que recorremos a vós. Amém!

Oração do Papa Francisco à São José
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,

mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 

Amém.

Oração de Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora da Luz, obedecendo à Lei Mosaica, 

levastes ao templo, vosso Divino Filho, A Luz do Mundo. 
Sede brilhante farol que, através das brumas e tempestades 

da vida, nos guie incólumes ao porto seguro do céu.  
Somos vossos filhos, guiai-nos! 

Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja! 
Preservai-nos da impureza! Concedei-nos a Luz da Fé e 
inflamai nosso coração com o fogo divino, para sempre 
amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Amém

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Nossos telefones (11) 97708-8782 (Whatsapp) e 2949-5997 
estão à disposição para atendê-los, sendo que para acerto 
de dízimo, campanha, doações para os pobres ou alguma 

outra necessidade o melhor horário é 
das 8 às 12h, exceto às quartas-feiras.

Presencialmente mediante agendamento prévio 
que deve ser feito pelos telefones acima.

As contribuições podem ser feitas através de 
depósito bancário:

CNPJ 63.089.825/0312-95
SANTANDER - AG. 2038 - CC 13.000.606-3

BRADESCO - AG. 1742 CC 19539-1
Envie seu comprovante de depósito com o motivo 
do mesmo via e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

ATENDIMENTO PAROQUIAL
Nossos telefones (11) 97708-8782 (Whatsapp) e 2949-5997 
estão à disposição para atendê-los, sendo que para acerto 
de dízimo, campanha, doações para os pobres ou alguma 

outra necessidade o melhor horário é das 8 às 12h 
presencialmente exceto às quartas-feiras.

As doações, dízimo e ofertas podem ser feitas 
também através de depósito bancário:

CNPJ 63.089.825/0312-95
SANTANDER - AG. 2038 - CC 13.000.606-3

BRADESCO - AG. 1742 CC 19539-1
Envie seu comprovante de depósito com o motivo 

via Whatsapp ou e-mail secretaria@nossaluz.com.br 

Fique em 
segurança

Fique em
casa

São José,  Padroeiro da Igreja Católica 
Apostólica Romana, neste ano 

especialmente a ti dedicado, rogai por nós!

http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo
http://arquisp.org.br/retomada-das-atividades-administrativas-e-pastorais-na-arquidiocese-de-sao-paulo


Programação da Semana e Liturgia Diária 
Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, acesse:

https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
ou https://www.youtube.com/nossaluz

Direito de Imagem:Arquidiocese juiz de fora

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DA SEMANA

27/09 - PRISCILA GONÇALVES FELIX
28/09 - APARECIDA FABRI
28/09 - JOSÉ ROBERTO BATISTA DE CARVALHO
29/09 – CAMILA GARCIA DA SILVA ( * )
01/10 - AUXILIADORA MARIA LANZETTI
01/10 - KEVIN FERREIRA DE SANTANA DO NASCIMENTO
02/10 - AURÉLIO CÉSAR NOGUEIRA
02/10 - HELENA ALVES NOGUEIRA
02/10 - JANAÍNA IBIAPINA FERNANDES
02/10 – MARIA JOSÉ DA SILVEIRA SIMÕES ( * )
03/10 - ANTONIO ALVES TEIXEIRA
03/10 - TIAGO JOSÉ PIEDADE V. SILVA

( * ) = Comunidade Santa Edwiges

Paróquia Nossa Sra da Luz | e-mail: secretaria@nossaluz.com.br
Rua Heloísa Moya, 59 - Tucuruvi - São Paulo, SP – 02248-140 
www.paroquianossaluz.com.br - www.nossaluz.com.br 
Telefone (11) 29495997 | Whatsapp (11) 97708-8782

Curta a página da Paróquia no Facebook:
Paróquia Nossa Senhora da Luz - Tucuruvi

Curta o canal da Paróquia no YouTube:
Canal Nossaluz

Comunidade Santa Edwiges
Largo Riachão do Jacuípe, 435 (Esq. da R Esperança c/ Major Dantas Cortez) 
Cinerário / Comunidade N. Sra. da Defesa: 
Rua N. Sra. da Luz, 52

CAMPANHA PARA PINTURA DA IGREJA 
Entre no grupo de colaboradores! 

Inscreva-se por e-mail secretaria@nossaluz.com.br 
ou por Whatsapp (011) 97708-8782

A PROFECIA DO POVO DO SENHOR

Estamos concluindo o mês de setembro e neste domingo 
recordamos o Dia Nacional da Bíblia. Trata-se de um convite para 
despertar e promover sempre o conhecimento e o amor à Sagrada 
Escritura. Somos chamados a ler e escutar, de modo atento e 
piedoso, a Palavra de Deus, dela nos alimentar, anunciá-la e 
testemunhá-la com amor. Neste ano, na Igreja do Brasil, tivemos o 
aprofundamento da Carta de São Paulo aos Gálatas com o lema 
“todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d). Somos todos 
filhos e filhas de Deus, e podemos chamá-lo de Pai, “Abba”. Na 
liturgia da Palavra de hoje vemos a Deus livremente concedendo 
os seus dons. Na primeira leitura (Nm 11,25-29) observamos a 
organização e a caminhada do Povo de Deus rumo à terra 
prometida. Obstáculos surgem no percurso, e diante do lamento de 
Moisés, que já não suportava mais o peso de guiar sozinho povo, o 
Senhor lhe diz de repartir com os anciãos os encargos da liderança 
e responsabilidade. O espírito de Deus é distribuído, há 
participação e discernimento, as decisões são tomadas, o sonho 
de uma nova terra se torna mais próximo. Como é bela e 
comprometedora esta palavra: “Quem dera que todo o povo do 
Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu 
espírito”. A dimensão profética provém do santo batismo e por ela 
somos chamados, hoje, a anunciar e testemunhar a pessoa de 
Jesus Cristo e o seu Evangelho. No texto do Evangelho de Marcos 
(Mc 9,38-43.45.47-48) vemos Jesus se dedicando à instrução dos 
discípulos, mostrando-lhes não só que é o Messias esperado, mas 
o que significa o seu seguimento. É chamado de Mestre e os seus 
seguidores não são sectários nem elitistas, não podem excluir 
ninguém, na sua sequela não cabe exclusivismo fanático. A 
resposta de Jesus “quem não é contra nós, está a nosso favor” 
indica sua missão salvadora e as condições para segui-lo. De fato, 
quem quiser ser seu discípulo deve tomar a sua cruz, amá-lo até o 
fim, perder a vida para ganhá-la. Jesus é acolhedor e tolerante e 
não se pode monopolizar o seu nome, pois sua vontade, que é a 
do Pai, é que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Para ser 
fiel é preciso viver a solidariedade, qualquer gesto, por mais 
simples e insignificante, receberá a sua recompensa. O caminho 
da fé cristã comporta a hospitalidade e a acolhida, é a caridade. 
Dar um “copo d´água” é sinal de amor, cooperação e compromisso 
com a fraternidade, expressão do mesmo amor de Jesus. No 
seguimento de Jesus os pequenos devem ser amados e 
respeitados. A fidelidade a Jesus exige cortar o mal pela raiz. Não 
se trata de automutilação, incompatível com a fé e tradição bíblica, 
mas de romper radicalmente com o pecado, rejeitar o mal, fazer o 
bem, deixar tudo aquilo que afasta de Deus e dos irmãos. A 
profecia cristã se torna concreta quando questionamos e 
combatemos as riquezas que geram injustiças (Tg 5,1-6). Todo 
acúmulo tem por raiz a ganância, fonte de injustiça e 
desumanidade, contrárias ao projeto de Deus. A condenação nasce 
quando se confia nas riquezas como segurança absoluta da vida, 
excluindo a Deus como o Senhor de todas as coisas. O grito e o 
clamor do sofredor sempre chegam ao coração de Deus. A vida 
cristã se expressa na misericórdia, na partilha dos bens e na 
solidariedade. 
(Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ - Bispo Auxiliar de São Paulo  - Reflexão 
do Folheto Litúrgico o Povo de Deus em SP de 26/9/21)

Direito de Imagem: Diocese de Santo André

HOJE
 dom
26/09

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 -  Missa presencial, no Facebook e  
Youtube
SS. Cosme e Damião - S. Senador - S. Nilo, Abade
Nm 11,25-29 - Sl 18(19),8.10.12-13.14(R.8a 9b) - Tg 5,1-6 - 
Mc 9,38-43.45.47-48

    seg
27/09

Terço dos Homens no Youtube
S. Vicente de Paulo - SS. Adolfo e João, Mártires em Córdova
Zc 8,1-8 - Sl 101,16-18.19-21.29.22-23(R.17) - Lc 9,46-50

ter
28/09

SS. Lourenço e Companh. - S. Venceslau - Sta. Eustóquia
Zc 8,20-23 - Sl 86,1-3.4-5.6-7(R.Zc 8,23) - Lc 9,51-56)

qua
29/09

SS. Miguel, Gabriel e Rafael, Arcanjos - Festa
B. Nicolau F. Palena
Dn 7,9-10.13-14 - Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5(R.1c) - Jo 1,47-51

quI
30/09

S. Jerônimo - S. Simão Conde de Crépy, S. Fco. de Borja
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 - Sl 18(19),8.9.10.11(R.9a) - Lc 10,1-12

sex
01/10

OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES
Terço das Mulheres no Youtube
Sta. Teresa do Menino Jesus (Teresa de Ávila)
Br 1,15-22 - Sl 78,1-2.3-5.8.9(R. 9b) - Lc 10,13-16

sab
02/10

10h00 - Catequese (Presencial e Online)
Missa na Com. N. Sra. da Defesa - Cinerário 
18h00 presencial, no Facebook e no Youtube 
Santos Anjos da Guarda - Memória
Missa presencial, no Facebook e Youtube às
19h30 na Matriz em louvor a N. Sra. da Luz com 
bênção das velas e intenções de todos os que têm 
seus nomes na Capela das Alma
Ex 23,20-23 - Sl 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11(R.11) - Mt 18,1-5.10

dom
03/10

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
9h00 - Missa Presencial na Comunidade Santa Edwiges
10h30 e 18h00 -  Missa presencial, no Facebook e  
Youtube
Sta. Cândida, Mártir
Gn 2,18-24 - Sl 127,1-2.3.4-5.6(R.cf.5) - Hb 2,9-11 - Mc 10,2-16

Catequese e Crisma: Busque informações
por  e-mail: secretaria@nossaluz.com.br ou pelo 

Whatsapp (11) 97708-8782

INSCRIÇÕES 2021 ABERTAS

Obrigado por ser dizimista! 
Se ainda não é, participe!

Direito de imagem: lanamensageiro.blogspot.com

Oração do Papa Francisco à São José
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança; 

convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,

mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. 

Amém

Participe presencialmente da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em 
contato com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 
às 11h30 (exceto quartas-feiras) pelo telefone (011) 
2949-5997, faça seu cadastramento e receba as 
orientações, lembrando sempre que o uso de máscara é 
obrigatório durante todo o tempo em que estiver nas 
dependências da igreja. 
Recomendamos aos fiéis pertencentes ao grupo de risco de 
não participarem das missas presenciais - na medida do 
possível devem permanecer em casa.
Para mais orientações acesse aqui. 

Participe presencialmente da Santa Missa!
Para participar da Missa presencialmente por favor entre em 
contato com a secretaria da paróquia no horário das 8h30 
às 11h30 (exceto quartas-feiras) pelo telefone (011) 
2949-5997, faça seu cadastramento e receba as 
orientações, lembrando sempre que o uso de máscara é 
obrigatório durante todo o tempo em que estiver nas 
dependências da igreja. 
Recomendamos aos fiéis pertencentes ao grupo de risco de 
não participarem das missas presenciais - na medida do 
possível devem permanecer em casa;  As pessoas que 
apresentarem febre (temperatura ≥ 37,8°C), tosse 
persistente, falta de ar, desconforto respiratório e 
gripe/resfriado, também não devem ingressar na Igreja. 
Para mais orientações acesse aqui. 

Vacinar-se: demonstração de respeito 
à vida e amor ao próximo.

https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaluztucuruvi/
https://www.youtube.com/user/nossaluz
mailto:secretaria@nossaluz.com.br
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